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Richtlijn voor bezoekers aan de locaties van de Frankelandgroep (08-05-2020)

De brasserieën van de Frankelandgroep zijn speciaal aangepast en door middel van compartimenten 
ingedeeld om zo veilig mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen.

De richtlijn voor bezoekers is als volgt:
•  per bewoner zijn per bezoek twee bezoekers uit één huishouden toegestaan
•  de bezoekdag en -tijd is voor u ingepland en duurt maximaal 30 minuten 
•  bij de daarvoor bestemde toegangsdeur van de brasserie wordt u opgevangen door een 

medewerker van de locatie 
•  bij de toegangsdeur verzoeken we u uw handen te desinfecteren, bij elke locatie staat een 

desinfectie paal 
•  u krijgt bij de ingang een mondneusmasker, deze draagt u gedurende het gehele bezoek 

onafgebroken
•  de medewerker begeleidt u via vaste looplijnen naar de bezoektafel. We nemen hierbij de 1,5 

meter afstand in acht
•  bij de bezoektafel is een scherm van plexiglas geplaatst en/of minimaal een afstand van 2 meter 

gecreëerd om risico’s op besmetting zo veel mogelijk te beperken. Het is dus niet mogelijk om uw 
naaste te omhelzen/vast te houden

•  na uw bezoek verlaat u de brasserie via de daarvoor bestemde uitgang. 

Verder is het nog goed om te weten dat:
•  bloemen en andere cadeaus via de gebruikelijke weg (bij de hoofdingang van de locatie) afgegeven 

kunnen worden
•  gedurende het bezoek geen koffie en thee wordt geschonken
•  toiletbezoek bij de locaties van de Frankelandgroep niet mogelijk is. 

Kom niet op bezoek indien! 
•  u positief getest bent op het coronavirus, dan wel als u een vermoeden heeft dat u besmet bent
•  u een huisgenoot/gezinslid heeft die positief getest is op het coronavirus, dan wel waarbij een 

vermoeden bestaat dat hij/zij besmet is
•  u korter dan 2 weken geleden hersteld bent van het coronavirus
•  u één of meerdere van de volgende symptomen heeft: neusverkoudheid, niesen, hoesten, 

keelpijn, kortademigheid/benauwdheid, onverklaard reuk- en/of smaakverlies (ook zonder 
neusverkoudheid), verhoging/koorts of als u last heeft van (onverklaarde) diarree

•  indien u in een zorginstelling woont (zoals een verpleeghuis of een instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking).

We rekenen op uw begrip en medewerking.  


